
– A 278/99. sz. támogatási program visszaélésszerű alkalma-
zása folytán indított eljárás tárgyának módosítására vonatkozó
indokolás, valamint a megtámadott határozat elfogadásához
vezető „kiterjesztés” elégtelen volta.

– Az EK 88. cikk (2) bekezdésének megsértése a határozat
74. pontjában foglalt, a szóban forgó támogatás jogellenes és
alkalmazási körén kívül eső nyújtására vonatkozó megálla-
pítás vonatkozásában.

– Az átláthatóság elvének megsértése.

– A hivatalos vizsgálati eljárási szakasz ésszerű időtartamának
elvére vonatkozó indokolás elégtelen volta.

– A már kifizetett támogatás visszafizettetésének elrendelése
indokolást tett volna szükségessé a Bizottság részéről, tekin-
tettel arra, hogy e kérdés különösen nagy jelentőséggel bír a
bizalomvédelem elvének, valamint az eljárás jogellenes elhú-
zódásának szempontjából is.

– Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001.
január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendelet (2) által bevezetett
„de minimis” elv megsértése.

(1) HL L 83., 1999.3.27., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet,
1. kötet, 339. o.

(2) HL L 10., 2001.1.13., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet,
2. kötet, 138. o.

2008. október 3-án benyújtott kereset – Timsas kontra
Bizottság

(T-453/08. sz. ügy)

(2008/C 301/97)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Timsas Srl (Arezzo, Olaszország) (képviselők:
D. Dodaro ügyvéd, S. Pinna ügyvéd és S. Cianciullo ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a határozatot azon
részében, amely:

a. megállapítja, hogy „az Olaszországban a 33/6. sz. határo-
zattal, valamint az 1. sz. versenykiírással jogellenesen
végrehajtott 1998. évi 9. sz. tartományi törvény címén
nyújtott állami támogatások összeegyeztethetetlenek a
közös piaccal, amennyiben a támogatás jogosultja nem

nyújtott be támogatás iránti kérelmet e program alapján az
eredeti beruházási projekttel kapcsolatos végrehajtási
munkákat megelőzően” (a határozat 1. cikke);

b. akként rendelkezik, hogy „az Olasz Köztársaság járjon el a
jogosultaknál az 1. cikkben foglalt program címén nyúj-
tott, összeegyeztethetetlen támogatások visszafizetteté-
sének ügyében” (a határozat 2. cikkének (1) bekezdése);

c. kimondja, hogy „az Olasz Köztársaság a jelen határozat el-
fogadásának napjával törli valamennyi, az 1. cikkben
foglalt program címén folyamatban lévő támogatás kifize-
tését” (a határozat 2. cikkének (4) bekezdése).

– A felperes kéri továbbá, hogy az Elsőfokú Bíróság a Bizott-
ságot kötelezze jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen ügyben megtámadott határozat azonos a T-394/08. sz.,
Regione Sardegna kontra Bizottság ügyben, a T-408/08. sz., S.F.
Turistico Immobiliare kontra Bizottság ügyben, valamint a
T-436/08. sz., Studio Vacanze kontra Bizottság ügyben megtá-
madott határozattal.

A jogalapok és fontosabb érvek hasonlóak a fent hivatkozott
ügyekben felhozottakkal.

2008. október 6-án benyújtott kereset – Grand Hotel Abi
d'Oru kontra Bizottság

(T-454/08. sz. ügy)

(2008/C 301/98)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Grand Hotel Abi d'Oru SpA (Olbia, Olaszország) (képvi-
selők: D. Dodaro ügyvéd, S. Cianciullo ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a határozatot azon
részében, amely:

a. megállapítja, hogy „az Olaszországban a 33/6. sz. határo-
zattal, valamint az 1. sz. versenykiírással jogellenesen
végrehajtott 1998. évi 9. sz. tartományi törvény címén
nyújtott állami támogatások összeegyeztethetetlenek a
közös piaccal, amennyiben a támogatás jogosultja nem
nyújtott be támogatás iránti kérelmet e program alapján az
eredeti beruházási projekttel kapcsolatos végrehajtási
munkákat megelőzően” (a határozat 1. cikke);
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